“Influence of applying the virtual reality technique on
”studying the clothing production technology

مقدمه:
تعد اإلستفادة من استخدام التقنيات الحديثة فى
أساليب التعليم والتعلم استفادة محدودة وخاص ًة
استخدام تقنية الحقيقة اإلفتراضية على الرغم من أنھا
ُتساعد بصورة كبيرة على تخيل واستيعاب المقرر
بشكل أفضل من الطرق التقليدية التى كانت تتسبب فى
اھدار الكثير من الوقت والجھد ،فإستخدام تقنية الحقيقة
اإلفتراضية يُطور من أداء الطالب .

مشكلة البحث:
تتضح مشكلة البحث فى استخدام الطرق التقليدية فى أساليب
التعليم والتعلم التى ُتھدر الكثير من الوقت والجھد وكذلك عدم قدرة
الطالب على تخيل الشكل النھائى للمنتج اال بعد انتاج عينة كاملة.

أھمية البحث:
اعداد طالب قادر على استخدام التقنيات الحديثة فى انتاج المالبس ،
مسايرة التقدم التكنولوجى ،تقليل الوقت والجھد المبذول فى أساليب
التعليم والتعلم التقليدية.

ھدف البحث :
زيادة كفاءة تدريس مقرر تكنولوجيا إنتاج المالبس من خالل تطبيق
تقنية الحقيقة اإلفتراضية كأسلوب مستحدث لطرق التعلم.

تعريف الحقيقة اإلفتراضية:
يمكن تعريف تقنية الحقيقة اإلفتراضية على أنھا بيئة
حاسوبية تفاعلية متعددة اإلستخدام ،يكون الفرد فيھا أكثر
تفاعلية مع المحتوى ،وكذلك يشارك المستخدم فى النشاطات
المعروضة مشاركة فعالة من خالل حرية اإلبحار والتجول
والتفاعل.

مكونات الحقيقة اإلفترضية

تتضح مراحل انتاج المالبس من خالل المراحل الشكل التالى

مراحل انتاج المالبس الجاھزة

أھمية الحقيقة اإلفتراضية فى العملية التعليمية
نقل وتمثيل العالم الواقعى داخل الفصل الدراسى للطالب ،وتمكينھم من التفاعل معهبصورة تماثل ما يحدث فى الواقع.
 ُتقدم التعليم فى صورة جذابة تحتوى على المتعة والتسلية ومعايشة المعلوماتوالتحكم فيھا.
تظھر الحقائق العلمية واألشياء فى صورة ثالثية األبعاد.توفر الحقيقة اإلفتراضية مجاالً عمليا ً لسرعة اكتساب الخبرات ،فيتعلم الطالب كيفيةأداء مھارة معينة ،ثم يقوم بإجرائھا فى نفس اللحظة.
 ُتمكن القائمين على العملية التعليمية فى تخيل المشكالت وطرح حلولھا وفھمھاواستخدامھا.

 تساعد المتعلم على التفاعل مع اآلخرين فى أماكن بعيدة بطرق غيرتقليدية.
تساعد الطالب المعلمين على إتقان مھارات التدريس من خالل المواقفالتعليمية اإلفتراضية.
تساعد المتعلم على تحقيق المستوى المرغوب لديه من المھارة بدقةعالية.
 تدريب المتعلمين على اكتساب المھارات واألمور الفنية التى يصعبتدريبھم عليھا فى الواقع.
 ُتمكن المتعلم من التحرك داخل الزمن وتعرض مواقف من الزمنالماضى أو تسرع بعرض المستقبل.

محاكاة المالبس اإلفتراضيةVirtual garment simulation :
ساھمت تطبيقات المحاكاة بشكل واضح وفعال في تطور وتقدم
ً
بداية بعروض األزياء اإلفتراضية ثم
مجال تصميم المالبس الجاھزة
التسوق اإلفتراضى ثم تصميم األزياء اإلفتراضى ،وغيرھا من
اإلستخدامات ،حيث تم تطوير تقنيات جديدة من الحقيقة اإلفتراضية
وھى ُتشكل األساس للنماذج ثالثية األبعاد وظھورھا في وقتھا
الحقيقى ،حيث أنھا تمثل محاكاة إفتراضية للمالبس يرتديھا العمالء
وكأنھا حقيقة.

برنامج لتصميم المالبس

برنامج محاكاة المالبس

التجارب العملية:
لتطبيق تقنية الحقيقة اإلفتراضية كوسيلة حديثة من وسائل
التعليم والتعلم ،تم عرض برنامج مُنفذ بإستخدام تقنية الحقيقة
اإلفتراضية وھو )(G-SIMULATOR
وذلك على مجموعة من طالب الفرقة الثالثة والرابعة ،وكذلك مجموعة
من أعضاء ھيئة التدريس ،حيث تم توضيح مقرر تكنولوجيا اإلنتاج
بإستخدام البرنامج.

الشكل التالى :يوضح عرض شاشة من شاشات البرنامج القائم
على تقنية الحقيقة اإلفتراضية )(G-SIMULATOR

برنامج محاكاة المالبس ) (G-SIMULATOR

تحتوى ھذة الشاشة على جميع المتغيرات الموجودة فى
القميص الرجالى وھى :
 شكل الموديل المقاس األقمشة ) سادة – مقلم – كاروة ( الياقة األسورة المردات  ،الجيوب األكسسوارات نوع الحياكة ) بارزة – مسطحة ( شكل قصة الخلف -مراحل التشغيل

تم تحكيم استخدام تقنية الحقيقة اإلفتراضية ومدى قدرتھا فى زيادة
كفاءة تدريس مقرر تكنولوجيا إنتاج المالبس عن طريق استمارة
استبانه تم عرضھا على:
عدد ) (10من أعضاء ھيئة التدريس -مجموعة من طالب الفرقة الثالثة والرابعة وعددھم ).(19

وجاءت اإلستبانة كالتالى:

تنتھى اإلستبانه بالسؤال ھل توافق علي التوصية بتطبيق تقنية الحقيقة
اإلفتراضية كوسيلة من وسائل التعليم والتعلم لمقرر تك إنتاج المالبس؟
)نعم أم ال(  .أذكر السبب.

الرسم البيانى لنتيجة تقييم أعضاء ھيئة التدريس

ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻘﻳﻳم آراء اﻟﻣﺣﻛﻣﻳن ﻣن أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس اﻟﻣﺣﻛﻣﻳن ﻓﻰ
اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﺳﺗﺧدم .%92.62

الرسم البيانى لنتيجة تقييم الطالب

ﺟﺎءت ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻘﻳﻳم آراء اﻟﻣﺣﻛﻣﻳن ﻣن اﻟطﻼب ﻓﻰ اﻷﺳﻠوب
اﻟﻣﺳﺗﺧدم .%96.87

التوصيات
من خالل السؤال الذى تم طرحه فى نھاية اإلستبانه ،تم التوصل الى التوصيه
بتطبيق تقنية الحقيقة اإلفتراضية كأسلوب من أساليب التعليم والتعلم لمقرر
تكنولوجيا انتاج المالبس ،بإجماع أراء المحكمين من أعضاء ھيئة التدريس
والطالب ،أسباب أعضاء ھيئة التدريس:
 يفيد فى التطبيق العملى ويساعد على فھم واستيعاب المقرر. تفيد وتساعد على تنمية التفكير. تقلل الوقت والجھد المبذول لتوضيح المقرر للطالب. سھولة عمل تعديالت على المنتج من حيث التصميم أو مراحل اإلنتاج. تدريب الطالب على التطبيقات الحديثة. يساعد في الحصول على نتائج مفصله ودقيقه عن كل ما يتعلق بتشغيل المنتج بمايواكب تكنولوجيا تصنيع المالبس.
 سھولة توصيل المعلومة للطالب بشكل مشوق. ضرورة لمواكبة التطور التكنولوجى بالصناعة بإعتبار طالب اليوم ھو القائم علىصناعة المالبس الجاھزة بالغد.

 تنمية مھارات الطالب العملية بالقسم. رفع المستوى المعرفى لطالب القسم. القدرة على المنافسة لصناعة المالبس الجاھزة المحلية مع نظيرتھا منالمالبس المستوردة بتطيق تقنيات الحقيقية االفتراضية بالمجال.
 ضرورة الربط بين مشاكل صناعة المالبس الجاھزة والدراساتاألكاديمية.
 تساھم ھذه التقنية على ايجاد حلول عديدة للمشاكل بالصناعة. يساعد الطالب علي فھم وتخيل شكل المنتج النھائي بدون الدخول فياإلنتاج الفعلي ،كما أنھا تساعد علي تنمية قدرات الطالب علي استيعاب
مراحل اإلنتاج وإمكانية استبدال اجزاء الباترون وعمل موديالت مختلفة
وتسعير القطعة واعداد المستلزمات واالكسسوارات المناسبة .لذلك أوصي
بتطبيق ھذه التقنية في تدريس كل من :مقرر تك انتاج المالبس ومقرر
اقتصاديات تصميم المالبس لما لھا من نتائج إيجابية مباشرة علي تحقيق
أھداف ھاذين المقررين.

أسباب التطبيق من وجھة نظر الطالب:
 اعطاء تخيل للمنتج بصورة أوضح ).(3D توفير الوقت والجھد. سھولة وبساطة التطبيق العملى. عمل أكثر من تصميم فى وقت قصير. يفيد فى العمل داخل المصانع. -تحديد التكلفة المبدئية للمنتج.....وغيرھا.

ﺷﻛــــ ارً ﻟﺣﺳن اﻹﺳﺗﻣـــﺎع

